Instrukcja konfiguracji klienta poczty dla skrzynek w domenie
edu.um.warszawa.pl w programie Microsoft Office Outlook 2016
1. Uruchamiamy program Microsoft Outlook 2016 i klikamy na pasku w górnym
lewym rogu w zakładkę „Plik”:

Po wyświetleniu listy opcji w sekcji „Informacje” klikamy na przycisk „Dodaj
konto”:

2. W oknie które się pojawi zaznaczamy opcję „Ręczna konfiguracja lub obsługa
dodatkowych typów serwerów” i klikamy „Dalej”:

3. W kolejnym kroku należy wybrać opcję „POP lub IMAP” i przejść dalej:
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4. W oknie dodawania konta należy podać szczegółowe informacje dotyczące
logowania do serwera poczty:

gdzie:
Imię i nazwisko – to twoje imię i nazwisko
Adres e-mail – to adres twojej skrzynki e-mail
Typ konta – POP3
Hasło: hasło do twojej skrzynki e-mail
Informacje o serwerze:
Serwer poczty przychodzącej (POP3): poczta.edu.um.warszawa.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.edu.um.warszawa.pl
Informacje o logowaniu:
Nazwa użytkownika: twój pełny adres e-mail
Hasło: hasło dostępowe do skrzynki

Po wypełnieniu wszystkich pól o wymagane dane klikamy na przycisk „Więcej
ustawień…”:
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5. W oknie ustawień poczty e-mail w zakładce „Serwer wychodzący” zaznaczamy
opcję „Serwer wychodzący(SMTP) wymaga uwierzytelnienia” oraz „Użyj tych
samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”:

Następnie przechodzimy w zakładkę „Zaawansowane”:

W polu „Serwer przychodzący(POP3)” wpisujemy 995 i zaznaczamy opcję „Ten
serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia(SSL)”
Następnie w polu „Serwer wychodzący(SMTP)” wpisujemy 465 i wybieramy z listy
opcji „SSL” przy „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu”.
Ustawienia programu zatwierdzamy przyciskiem „OK”.
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6. Po powrocie do okna dodawania konta należy nacisnąć przycisk „Dalej”:

Jeśli wyskoczy okno z prośbą o akceptację certyfikatu serwera należy nacisnąć w
poniższym oknie przycisk „Tak":

W kolejnym oknie jakie się pojawi aplikacja Outlook wykona test połączenia do
serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Pomyślne wykonanie testu
konfiguracji zostanie odnotowane w poniższym oknie:

Po pomyślnym wykonaniu testu należy zamknąć okno testowania ustawień konta
za pomocą przycisku „Zamknij”:
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7. Finalizacja dodawania konta pocztowego
W ostatnim oknie kreatora dodawania konta pocztowego kliknij przycisk „Zakończ”:

Gratulujemy! Aplikacja Microsoft Outlook 2016 została poprawnie skonfigurowana
do obsługi poczty w domenie poczta.edu.um.warszawa.pl
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